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RASEBESKRIVELSE FOR FILA

BRASILEIRO

Opprinnelsesland/
hjemland:

Brasil

Helhetsinntrykk:

Typisk molosser, med kraftig benstamme, rektangulær og kompakt,
harmonisk med gode proporsjoner. Viser, sammen med den kraftige
kroppen stor smidighet. Tydelige og godt definerte kjønnsforskjeller
(tisper feminine, hannhunder maskuline).

Viktige
proporsjoner:

-Snuten er litt kortere enn skallen
-kroppslengden, målt fra brystbensspissen til sittebensknuten 15% lengre
enn mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Mot, bestemthet og utpreget tapperhet er del av dens karakter. Mild, lydig
og ekstremt lojal overfor familien og svært tolerant overfor barn. Dens
trofasthet er legendarisk og den søker stadig å være nær sin herre. Den
er reservert overfor fremmede, men rolig, selvsikker og uberørt av
fremmede lyder og forhold. En uovertruffen vakthund som også lar seg
bruke på storviltjakt og som kvegdriver.
Selv om en av dens
karaktertrekk er naturlig reserverthet overfor fremmede, særlig på
hjemmebane, må den likevel kunne la seg håndtere, særlig i
utstillingsringen.

Uttrykk:

I hvile rolig, edel og full av selvsikkerhet. Virker aldri som den kjeder seg
eller fraværende. Når oppmerksom et bestemt og gjennomtrengende
blikk.
Hode:

Stort, tungt og massivt. Alltid i proporsjon til kroppen. Sett ovenfra ligner
det et trapes med en innskutt pæreform.

Skalle:

Profilen har en myk kurve fra stopp til nakkeknøl som er tydelig, særlig
hos valper. Sett forfra er den stor, bred med overlinjen lett buet. Linjer
på siden går loddrett ned og så over i en bue som smalner mot snuten.

Stopp:

Sett forfra nesten umerkelig. Pannefuren er lite fremtredende og går mykt
opp til ca midt på skallen. Sett fra siden noe mer markert, men dannes av
vel utviklede øyenbrynsbuer.

Nesebrusk:

Godt utviklet med vide nesebor, ikke like bred som hele overkjeven. Sort.

Snuteparti:

Kraftig, bredt og dypt, alltid i harmoni med skallen. Ganske dyp ved
roten, men ikke dypere enn langt. Sett ovenfra er den utfylt under
øynene, smalner av mot midten for så å bli litt bredere mot fronten. Sett
fra siden er den rett eller har en lett bue (romersk) men aldri oppstopper.
Fronten nesten loddrett på neseryggen, men litt inntrykt under
nesebrusken.

Lepper:

Overleppen er tykk og hengende og dekker underleppen i en perfekt bue.
Snutens underlinje er nesten parallell med neseryggen. Underleppen er
stram til hjørnetennene og deretter løsthengende med hakket kant som
slutter i tydelige leppefolder. Leppekanten danner en omvendt U.
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Kjever/tenner:

Øyne:

Ører:

Hals:
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Tennene er markert bredere enn lange. Sterke og hvite. Fortennene i
overmunnen er brede ved roten og smalner mot kanten. Hjørnetennene
er kraftfulle, velplasserte og med god avstand. Saksebitt er ønskelig.
Middels store til store, mandelformede, med god avstand, middels dypt til
dyptliggende. Tillatte farger: fra mørkebrunt til gult, alltid i samsvar med
pelsfargen, men mørkere farge foretrekkes. Pga løshud har mange
hengende nedre øyelokk, noe som ikke blir ansett som en feil, da det
understreker det melankolisike uttrykket som er rasetypisk.
Hengende, store, tykke, v-formede. Bred ved roten, smalner av mot
øretippen som er avrundet. Ansatt skrått bak på skallen, med fronten
høyere enn bakre del, på linje med øynene når avslappet. Når alert
heves de noe. Faller ned mot kinnet eller foldes bakover (rosenører).
Ekstremt kraftig og muskuløs, noe som gir inntrykk av en kort hals. Lett
buet overside med klar overgang til skallen. Løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Benlengden er halve mankehøyden.

Skulder/Overarm:

To like lange ben,(scapula-humerus) hvor skulder står i 45gr vinkel til
horisontalplanet og overarm i 90gr til skulderen. Skulderleddet ligger på
samme høyde som brystbensspissen, men litt bak den. Ideelt skal
skulderleddet ligge midt mellom albuen og skulderbladstoppen. En tenkt
nedfelt linje fra skulderbladstoppen går loddrett gjennom albuen ned til
poten.

Underarm:

Parallelle, Kraftig, rett benstamme.

Håndrot:

Kraftig og tydelig.

Mellomhånd:

Kort, lett skråstilt.

Poter:

Kraftige, godt knyttede tær som ikke står for tett. Står på tykke tær og
tredeputer, lange, brede og dype. Potene skal peke forover. Kraftige,
mørke negler, hvite negler tillates hvis tærne er hvite.

Kropp:

Kraftig, bred og dyp, dekket av tykk og løs hud. Brystkassen er lengre
enn buken.

Overlinje:

En skrånende manke med god avstand mellom skulderbladstoppene

Manke:

Lavere enn krysset.

Rygg:

Etter manken endrer overlinjen retning og synker mykt mot krysset.
Verken hengerygg eller bue over lenden.

Lend/flanker:

Kortere og ikke så dyp som brystkassen, viser et tydelig skille mellom de
to delene. Hos tisper er nedre del av flanken mer utviklet. Sett ovenfra
er lenden smalere enn brystkassen og krysset, men danner likevel ikke
en midje.

Kryss:

Bredt og langt, faller i en vinkel på ca 30 grader mot horisontalplanet.
Slutter med en myk bue. Krysset er noe høyere enn manken. Sett bakfra
er krysset nesten like bredt som brystkassen, hos tisper til og med
bredere.

Bryst:

Godt hvvelvede ribben som ikke påvirker skulderens plassering. Dyp og
bred, rekker til albuen. Godt utviklet forbryst.
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Underlinje/buk:

Hale:
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Lang brystkasse, parallell til bakken i hele sin utstrekning.
opptrukket, men ikke myndeaktig.

Svakt

Meget tykk ved roten, middels høyt ansatt, smalner raskt av og når
hasene. Når oppmerksom høyt hevet og buen mer uttalt. Må ikke bæres
ringlet over ryggen eller berøre den.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Mindre kraftig benstamme enn forlemmene, men må aldri virke spinkel.
Parallelle.

Lår:

Brede med buede linjer dannet av kraftige muskler fra hofteben og
bekkenbenet og danner lårbuen. Det er derfor viktig med god lengde på
bekkenbenet.

Knær:

Moderat vinklet

Haser:

Kraftige. Moderat vinklet

Mellomfot:

Lett skråstilt, lengre enn mellomhånden.

Poter:

Litt mer ovale enn forpotene, ellers like.

Bevegelser:

Lange, elastiske, kattelignende steg, hovedsakelig i pass, -en totaktet
gangart hvor begge ben på samme side beveges samtidig, (kamel-gange)
som får brystkasse og hofter til å rulle, understreket av halen når den
bæres løftet. Hodet bæres lavere enn overlinjen i gange. Lett, fritt trav
med lange, jordvinnende steg. Kraftfull galopp med uventet hastighet for
en så stor og tung hund. På grunn av de typiske leddforbindelsene til en
molosser, gir ikke bare fila’en inntrykk av å kunne snu og vende raskt,
men den kan faktisk gjøre det.

Hud:

Ett av de mest rasetypiske trekk er den tykke, løse huden over hele
kroppen, men mest over nakken hvor den danner uttalt løshud, mange
ganger strekker den seg til forbrystet og buken. Noen individ har folder
på siden av hodet, også på manken og ned til skuldrene. Når avslappet,
skal hodet være uten rynker. Når oppmerksom, løftes ørene og
sammentrekningen av huden danner langsgående rynker mellom ørene.

Pels:
Hårlag:

Kort, glatt, tett og tettsittende.

Farge:

Brindle, fawn, sort. Mørk maske tillatt, men ikke nødvendig. I alle
farger er hvitt tillatt på poter, bryst og haletipp. Hvite tegninger andre
steder er en feil.

Størrelse og vekt:

Feil:

Mankehøyde:

Hannhunder: 65 – 75 cm
Tisper:
60 – 70 cm

Vekt:

Hannhunder: minimum 50 kg
Tisper: minimum 40 kg
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig
feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens
helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid
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-tangbitt
-kort snuteparti
-små ører
-høyt ansatte ører
-svært lyse øyne
-rynker når hunden er avslappet
-underbitt
-dobbelthake (folder i den løse halshuden)
-nedsunket rygg
-meget smalt kryss
-ringlet hale båret over ryggen
-utilstrekkelig brystdybde
-uttalt utvridd mellomhånd/mellomfot.
-overvinkling (understilt)
-korte steg

Grove feil:

Diskvalifiserende feil:

































Apatisk eller engstelig
Kvadratisk bygget
Lite hode
Uttalt stopp sett forfra
Kort overleppe
Utstående øyne, runde øyne, ikke pigmenterte øyenlokksrender.
Mangler to tenner (unntatt P1)
Manglende løs halshud
Buet over lenden eller rett rygg
Opptrukket buk
Lett benstamme. Mangel på substans
Kuhaset
Manglende vinkling i bakparten
Hvite tegninger på mer enn ¼ av kroppen.
For høy.
Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
Kjøttfarget nesebrusk
Overbitt
Underbitt med synlige tenner når munnen er lukket
Manglende 1 hjørnetann eller molar (unntatt M3)
Glassøyne
Kuperte ører eller hale
Krysset lavere enn manken
Beveger seg ikke i ”kamel-gange” (passgang)
Ikke løs og elastisk hud
Hvite, musegrå, blå, sort med tan, flekket
Hannhunder under 65 cm og tisper under 60 cm i skulderhøyde.
Kryptorchide, monorchide, albinos, eller hunder hvor det er brukt
kunstige metoder for å oppnå visse effekter
Manglende type.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
NB! I følge norsk lov er rasen forbudt i Norge
Norsk Kennel Klub, 21.09.2011

